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Disse 26 almene rækkehusboliger med 2 – 5 værelser er en 

del af Andelssamfundet i Hjortshøj. De er udviklet i et tæt 

samarbejde mellem boligforeningen, de kommende beboere 

og rådgiverne. Materialer og konstruktioner skulle leve op til 

høje krav om bæredygtige valg. Konstruktioner og materi-

aler blev nytænkt og med en del ikke almindeligt anvendte 

løsninger, massivtræ til bærende konstruktioner og etage-

dæk, hør som isoleringsmateriale, udvendig beklædning af 

lærk behandlet med giftfri maling. Desuden var der fokus på 

at udfase PVC-holdige materialer. Endvidere blev der udviklet 

et naturligt ventilationssystem baseret på solskorstene, hvor 

solopvarmet luft understøtter en skorstenseffekt som trækker 

ventilationen. Bebyggelsens fælleshus har et solvarmeanlæg, 

som sammen med Andelssamfundets fælles biobrænd-

selsanlæg sørger for opvarmningen. Fælleshuset danner 

rammen om fællesspisninger. Bebyggelsen ligger grupperet 

omkring en grønning, hvor fælleshus og naturlegeplads 

danner centrum. 

Konstruktionen
 

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af 

graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for 

en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og 

U-værdi. 

Ydervæggen har en U-værdi på ca. 0,24 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 260 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 21 mm træbeklædning af lærk

• 16 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 125 mm hørisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 75 mm hørisolering inkl. træskelet

• 12 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg
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Bebyggelsen, der ved opførelse i 2002 var en af pionererne 

for det miljørigtige almene boligbyggeri, er af mange beteg-

net som Danmarks mest bæredygtige almene boligbebyggel-

se - ”økologi uden halm i træskoene” - sagde man dengang.

• LCA analysen af facadekonstruktionen viser en yderst 

lav miljøbelastning. Øvrige materialevalg i bygningerne 

fortsætter de gode takter

• Massivtræselementer, som anvendes til bagvægge og 

dæk, er produceret af de dårligste trækvaliteter, som i 

massivtræselementet får en højere kvalitet og værdi

• Oprindeligt havde bebyggelsen separationstoiletter for at 

mindske vandforbruget og udvikle lokal kompost. Denne 

løsning er dog senere ændret til vandskyllende toiletter 

med meget lavt vandforbrug

• Fælleshusets vaskeri bruger regnvand til vaskemaskiner-

ne. Det sparer drikkevand og sikrer vand uden kalk

• Det regnvand, som ikke bruges i vaskeriet, nedsives via 

lokale faskiner 

• Der er frodige forhaver og baghaver til boligerne. En 

grønning i centrum er med til at hæve naturindholdet 

og gøre denne beskedne bebyggelse meget imødekom-

mende 

• Bebyggelsen har opnået den ønskede syntese af bære-

dygtighed, arkitektonisk kvalitet og gode boliger inden 

for en begrænset økonomi, og bebyggelsen er med til at 

give Andelssamfundet æstetiske kvaliteter.

• Toplansboligerne er ikke indrettet til handicappede  

mennesker

• Indeklimakvaliteten er prioriteret ved brug af træ, gips og 

malede overflader behandlet med giftfri naturmaling

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Rækkehuse 

Adresse: Hjortshøj Møllevej 96 - 148, Andelssamfundet, 

Hjortshøj, Aarhus 

Ejer: Boligforeningen Ringgården 

Rådgiver: Arkitema Architects, Planenergi og Sweco 

ingeniører

Entreprenør: Skanska

Opførelsesår: 2002

Opvarmet etageareal: 2.081 m²

Antal beboere: Ca. 60 personer (35 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: ca. 25 mio. kr. ekskl. moms -  

12.013 kr pr. m² opvarmet etageareal

Målt varmeforbrug: 46,2 kWh/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Varmeforsyning: Lokalt biobrændselvarmeværk

Bygningsark udarbejdet af: 

Ydervæggens miljøbelastning

Genbrug og genanvendelighed

Uønskede skadelige stoffer

Dekomponérbare konstruktioner

Fornybare ressourcer

Driftsenergi

Vandbesparelse

Arealudnyttelse

Anlægsøkonomi

Naturindhold

Æstetik og kontekst

Funktionalitet og fleksibilitet

Tilgængelighed

Indeklima

Er der valgt materialer og konstruk-
tioner med omtanke for miljø? 

Er der vist omsorg for ressource-
forbrug?

Spiller bygningen en positiv rolle 
for samfund og brugere? 
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Teksten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra projektets parter, mens miljøprofilen er baseret på livscyklusdata fra Ökobau 2013. 

Yderligere informationer kan findes i en vejledning, som kan downloades på www.mst.dk. Her kan du også finde andre bygningsark.


